
 
 
 

 

ZAPISNIK 
  

s 2. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva 
održanog 27. lipnja 2017. na Geofizičkom odsjeku  

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, s početkom u 15:00 sati 
 

Prisutni: Antun Marki, Mladen Rupčić, Alen Sajko, Ivan Güttler, Vesna Đuričić 
Ispričani: Igor Kos, Kornelija Špoler Čanić 
Drugi prisutni: Maja Telišman Prtenjak i Jadran Jurković iz Nadzornog odbora i glavni urednik HMČ-a               
Bojan Lipovšćak  
 
Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s prve sjednice Upravnog odbora HMD-a 

2. Osvrt na izbornu skupštinu HMD-a i izvještaj o primopredaji 

3. Plan djelovanja u razdoblju do kraja godine  

4. Razno  

 

Ad 1. Članovi prihvaćaju zapisnik s prve sjednice UO-a. 
 
Ad 2. Predsjednik Društva Antun Marki ukratko se osvrnuo na izbornu Skupštinu. Utvrdio je da se                
skupština odvijala u najboljem redu. Primijetio je da se na poziv odazvao relativno malen broj članova                
(kao i obično) te da će mu biti u cilju da se veći broj članova uključi u rad Društva.  
 
Novim osobama za zastupanje Društva izvršena je primopredaja pokretnine Društva te su  
upoznate s osnovama rada društva. Potpisan je zapisnik o primopredaji.  
 
Jurković je izvijestio da je stanje žiro računa na današnji dan 34 878,54 kn, a u blagajni se još nalazi                    
približno 1 000 kn gotovine. Troškovi proljetnog izleta su podmireni te je plaćena članarina EMS-u.  
 
Ivan Güttler je pohvalio predavanje mr. sc. Stjepana Ivatek-Šahdana održanog u pauzi izborne             
Skupštine na temu "Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u Republici Hrvatskoj -           
METMONIC". Predsjednik je istaknuo da će nastojati nastaviti praksu održavanja sličnih predavanja u             
pauzama Skupštine. 
 
Ad 3. Predsjednik je kao jednu od važnijih zadaća u budućem djelovanju istaknuo nastavak aktivnosti               
vezanih uz Zakon o meteorološkoj djelatnosti (Zakon) te osnivanju meteorološke komore. Zamolio je             
Alena Sajka da i dalje nastavi svoj angažman oko Zakona.  
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Alen Sajko je izvijestio o aktivnostima vezanih uz Zakon. Utvrdio je da su aktivnosti na Zakonu bile                 
privremeno pauziranje, ali je u nedavnom kontaktu sa ravnateljicom DHMZ-a Natašom Strelec            
Mahović dogovorio intenziviranje aktivnosti. 
 
Blagajnicu Društva Vesnu Đuričić zanimalo je operativno postupanje oko ulaznih računa. Kroz kraću             
raspravu, radi operativnosti je utvrđena potreba da se donese odluka o imenovanju osoba odgovornih              
za kontrolu vjerodostojnosti isprava – likvidatora. Prijedlog je da se uz pečat “likvidirano” na ulaznim               
računima potpisuju predsjednik, tajnik ili blagajnik Društva. Odluka je donesena jednoglasno. Odluka            
će biti sastavljena kao zasebni dokument.  
 
Upravni odbor je donio odluku i o definiranju:  
 a.  Blagajničkog maksimuma    10 000 kn 
 b.  Maksimalnog iznosa kojeg može samostalno odobriti predsjednik Društva      2 000 kn 

c.  Maksimalnog iznosa kojeg može samostalno odobriti tajnik Društva      1 000 kn 
d.  Maksimalnog iznosa kojeg može samostalno odobriti blagajnik Društva      1 000 kn 

Za veće troškove odluku treba donijeti Upravni odbor. 
 
Glavni urednik HMČ-a Bojan Lipovšćak izvjestio je o pripremama za 52. broj časopisa. Plan je da se                 
novi broj da u prijelom tijekom rujna ove godine. U pripremi je pet radova plus još jedan u najavi. U                    
časopis će biti uvršten izvještaj Kristiana Horvatha, predsjednika organizacijskog odbora          
Meteoroloških izazova 5. Također će u časopis biti uvršten in memoriam za preminulog člana Društva               
Branka Cividinija te prof. dr. sc. Stjepana Lakoša bivšeg rukovoditelja Pomorskog meteorološkog            
centra u Splitu. Lipovšćak je predložio da se u sljedećem 53. broju posveti pažnja projektu               
METMONIC. 
 
Ad 4. Donesena je odluka da se jesenski izlet Društva organizira na otoke Cres i Lošinj, a okvirni                  
termin je druga polovica mjeseca listopada. 
 
Tajnik Rupčić je izvijestio o predaji dokumentacije na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za              
financijsku potporu radu znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga u 2017. godini. Zatražena je            
maksimalna potpora u iznosu od 25 000 kn. 
 
Rupčić je dao izvještaj s druge sjednice Velikoga vijeća Hrvatskog prirodoslovnog društva. 
 
Jurković je izvijestio o djelovanju i aktivnostima Društva vezanim za Međunarodni forum meteoroloških             
društava (IFMS). 
 
 Predstavnik u uredništvu ems- message  EMS -a će i dalje biti Hrvoje Bobinac. 
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Sastanak upravnog odbora završio je u 16:15. 
 
Zapisničar: Mladen Rupčić  
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